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Inför möte i Bangkok 26-28 oktober om 
FN:s utvecklingsmål för hållbar utveckling 
Statistik om personer med funktionsnedsättning 

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 39 
funktionshinderförbund som tillsammans representerar ca 400 000 
människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. Vårt intressepolitiska 
arbete grundar sig på mänskliga rättigheter. 

FN:s nya utvecklingsmål för hållbar utveckling som antogs i 
september refererar särskilt till personer med funktionsnedsättning 
på sju ställen. Det är av största vikt för genomförandet av dessa 
åtaganden att de ska kunna följas upp. 

Handikappförbunden är aktiva medlemmar i European Disability 
Forum, EDF, med koppling till International Disability Alliance, IDA. 
Organisationerna har nu bett oss kontakta den svenska regeringen 
som spelar en ledande roll genomförandet av målen för att lyfta 
vikten av indikatorer för att mäta resultat som inkluderar personer 
med funktionsnedsättning. Det finns en stor oro i världen för att 
utvecklingsbidrag inte kommer att avsättas om inte personer med 
funktionsnedsättning omfattas av indikatorer. 

Enligt våra internationella samarbetsorgan ska ramverket för 
indikatorerna fastställas på ett möte i Bangkok 26-28 oktober1. Så vitt 
v i förstår är det SCB som deltar i mötet. Men eftersom det enligt de 
IDA handlar om att det finns stora luckor i underlaget som rör 
personer med funktionsnedsättning hoppas v i att regeringen kan 
lyfta och förstärka vikten av att överenskommelsen om uppdelad 
statistik som princip efterlevs. 

1 http:/ / unstats.un.org/sdgs/meetings/ 
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IDA säger att flera av de sju mål som särskilt nämner personer med 
funktionsnedsättning 2 saknar matchande indikatorer samt att ingen 
av de föreslagna indikatorerna har en referens till 
funktionsnedsättning. Ett exempel de lyfter är mål 11 om tillgängliga 
städer som har två mål, men ingen indikator. 

Handikappförbunden har försökt att undersöka vilka som deltar i 
mötet. Vi har hittat föredragningar med koppling till nordiskt 
samarbete från tidigare möten, men det tycks saknas koppling till 
funktionsnedsättning. Trots att vi uppfattat att Norge3 och Danmark4 

arbetar med indikatorer kring transporter ti l l exempel. 

Handikappförbunden har haft viss kontakt med Maria Ventegodt 
Liisberg från den danska MR-institutionen i samband med 
standardiseringsarbete. Vi har fått en färsk rapport från henne som v i 
bifogar. Det handlar om arbete med så kallade "GOLD-indicators" 
för att följa upp Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Vi har inte själva tagit ställning till 
indikatorerna men ser ett stort behov av att koppla samman 
universell utformning, tillgänglighet och hållbarhet. 

Vi vädjar ti l l svenska företrädare för regeringen som arbetar med 
indikatorer och implementering av utvecklingsmålen att ta del av det 
bifogade brevet från International Disability Alliance och 
International Disability and Development Consortium och bidra till 
en lösning. 
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2 http://www .un.org/disabilities/default.asp?id=1618 
3 http://uukurs.dibk.no/modul-4/normer-og-dirnensjoner/normer-og- 
dimensjoner/ 

http:// www.humanrights.dk/files/media/dokumenter/handicapkonventionen/  
gold indicator accessibility final.pdf 

4 


